Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie jest realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2021 na terenie Gminy Miejskiej Iława.
Źródłem finansowania Programu edycja 2021 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu
Solidarnościowego na 2021 rok.
Na realizację zadania w 2021 roku pozyskano środki w wysokości 234.073,68 zł.
Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego
wsparcia dla:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji;
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu
codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Program ma też na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób
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Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika
Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i
szkoleniowe, placówki służby zdrowia, urzędy, znajomi, rodzina,
wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe);
b. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu
przy ich realizacji;
c. załatwianiu spraw urzędowych;
d. nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e. korzystaniu z dóbr kultury;
f. wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z
orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i
przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.
Usługi asystenta mogą być realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług
asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku
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niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne
wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Tutejszy Ośrodek rozpoczął realizację Programu w lipcu br. Usługami asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej objęto 25 osób niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych.
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